
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-02-01

 

 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande  
Henrietta Munter, Ordförande
Carl Tengström, Sekreterare
Henrik Pregler, Kassör
Alexia Pihl, Øverphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare

Elisa Heroja, Sexmästare
Nina Cherrug, Ordförande InfU
Oskar Nygren, Ordförande AktU
Linus Brorsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA 

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:12

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Nina Cherrug till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Kårens representanter Oskar och Pontus

Revisorer Tove Hellerström och Matilda Gustafsson

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar

§5. Entledigande av Vice Ordförande

Revisorerna har beslutat att entlediga Elin Fritz från sin post p.g.a. mycket rimliga anledningar.

Styrelsen stadfäste revisorernas beslut

§6. Inköp av kylskåp

Framskjuts till nästa vecka, Elisa har fortfarande inte fått svar från kylskåpssnubbarna.

§7. Invalsmöte
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Detta blir ett datum där posten för vice ordförande samt jämlikhetsombud kan väljas på nytt.

Styrelsen beslutade att

på torsdag 15/2 köra lunchmötet som vanligt, men invalsmöte efter skolan kl 17:15.

§8. Vårterminsmöte

Henrietta föreslår 24/4. Detta verkar vara det datum som inte krockar med några viktiga datum.

Styrelsen beslutade att

välja 24/4 som datum för vårterminsmötet

§9. Visionsmöte

Henrietta förklarar att vi bör ha ett s.k. visionsmöte där vi diskuterar på ett lite mer casual sätt vad 
vi vill göra med vårt år, t.ex. hemma hos Henrietta eller på skolan. Datum diskuteras. Nästa vecka 
är det möbelmässan i Stockholm, så många kommer vara frånvarande.

Styrelsen beslutade att

köra visionsmöte den tisdag 20/2

§10. Utvärdering av Utskottssafari

Phøset fick några intresserade potentiella phaddrar.

AktU hade trevligt.

Sexet är nöjda. Fler och fler är intresserade, särskilt av att vara med i s.k. ”backup-team”.

InfU hade en del som kom och sa hej. Det var kul tyckte Nina.

Ulrike förklarar att SRA hade några intresserade, och bedömde det som lyckat.

Överlag tycker alla att det blev mycket lyckat, och det blev bra marknadsföring för sektionen.

§11. Biljettförsäljning

Alexia förklarar att ØPK har diskuterat biljettförsäljning inför nollningen. Diskussioner har gått att 
TLTH ska köpa upp något generellt system för hela kåren. SimplyGather och Mango är två 
alternativ. Båda är tjänster som har en webbsida där man kan skapa event. Det diskuteras 
huruvida det är värt att stötta lokala företag (SimplyGather ) eller ett de facto bättre alternativ 
(Mango). Alexia för vidare diskussionen till ØPK, så får de fortsätta diskussionen där. A-sektionen 
tycker överlag att de ska köra på det som majoriteten av de andra sektionerna kör på, för att 
förenkla proceduren av biljettförsäljning så mycket som möjligt för nollorna.

§12. Anslagstavla till kåren

Styrelsen bestämmer att ge kåren en liggande A3 på varje anslagstavla som sektionen äger.

§13. Styrelsekläder

Diskussioner kring vilken typ av tröja som ska köpas in förs. Sektionen har inte råd att köpa in nya 
till alla medlemmar, utan det kommer bara köpas in till de ledamöter som inte har någon.
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Styrelsen beslutade att

beställa in tröjor i tidigare design med år 2018 som tryck. Carl beställer tröjorna.

§14. Foto till hemsidan

Fotografering sker direkt efter OFMA.

§15. Information till InfU veckoutskick

Världsmästeriets semmelgrej

A-bar

Invalsmöte

§16. Information från Kåren

Pontus kommer bli vår kårrepresentant under våren.

Extrainsatt fullmäktige p.g.a. ARKAD har hållits, och därför är nu alla heltidare tillsatta.

TLTH har ingen valberedning just nu, kris = sprid!

§17. Städning av Mässen

Idag städar Världsmästeriet.

§18. Övriga ärenden

Alexia vill säga att den 27 april är det bestämt att phøset ska ha temasläpp med M, V, I och W.

Henrik informerar om att skyltgruppen som fixar sektionens fasadskylten är i full gång med arbetet.

§19. Nästa möte

Nästa lunch.

§20. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:47.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Nina Cherrug

Ordförande - Henrietta Munter
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